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- Jag hatar dig.
Det var det första du sa till mig.
Jag var inte beredd på det. Och att du sa det så där lugnt.
Inte som om du var arg eller att något hade hänt, bara helt lugnt sa du det.
Du vände inte bort blicken heller, såg rakt in i mina ögon och sa:
- Jag hatar dig.
Jaget och duet är två olika sorter. Som hund och som katt. Som måste bo tillsammans varannan vecka för att
deras föräldrar har flyttat ihop. De gillar inte varandra alls. Tills en dag då det blir allvar. Då en av dem
hamnar på akuten medan föräldrarna är bortresta. Plötsligt delar de inte bara hem. Och såklart slutar allt med
en katastrof.
Per Nilsson är tillbaka med en ny ungdomsroman! Som hund som katt handlar om kärleken.
Och döden.

Så enkelt, och så svårt.
Avskalat och sparsmakat berättas historien om två unga människor och om förbjuden kärlek.
Tempo hund og katt. Halvdan Svartes gt 7. 3208 Sandefjord. Tlf 334 51910 / 400 33 833. Åpningstider:
Man-tirs-ons-fredag 9 -17.
Torsdag 9 -18. Lørdag 9 -15 Mattilsynet har ansvaret for kontroll av levende dyr som føres inn til Norge. Vi
tilbyr en egen hurtigveileder for deg som reiser sammen med hund, katt eller ilder.
Støle hundepensjonat startet i 1998. Vi har 3 avdelinger; èn for store hunder,èn for små hunder og én for
katter. Klikk her for Omplassering av hund. Klikk her for omplassering av katt. Omplassering av andre dyr.
Side oppdatert 22/10/2014. Hei jeg heter katrine osberg og jeg. Velkommen til Norges største utvalgt av
dyrefôr og dyreutstyr til billigste pris på nett.
Vi tilbyr prisgaranti på alle varer. Bestill hos oss og få varene. Det er vondt å omplassere en hun du er glad i,
men vi har hundrevis av storfornøyde nye eiere, som har overtatt hunder fra oss. Vi VET at også din hund kan
få det. Omplassering av hund. Vi opplever svært ofte at folk ber om hjelp til å omplassere en hund de av en
eller annen grunn ikke kan beholde. Ofte har de selv forsøkt å. Vi har til enhver tid mellom 20 og 30 hunder på
kennelen som søker nye hjem. Foreningen opplever at majoriteten av hundene er av stor størrelse, men fra tid
til. Det er flere problemstillinger som blir reist mht hund som oppleves som skremmede eller farlig Bet
virkelig hunden, og ev hvordan. Les mer Per og Pia's hunde- og kattepensjonat ligger i landlige omgivelser i
Hobøl, på grensen mellom Akershus og Østfold, i tilknytning til et lite småbruk.

